
VIRTUALIZAÇÃO 

COMO BASE DE ENSINO 

 



DO QUE ESTAMOS A FALAR… 

“Definição de virtualização” 

“Em computação, virtualização é a simulação de uma 

plataforma de hardware, sistema operativo, dispositivo de 

armazenamento ou recursos de rede.” in wikipedia 



DOIS TEMAS (SUMÁRIO) 

 A virtualização vai ajudar-nos em duas áreas 

importantes: 

 Conhecimento dos sistemas; 

 Criação de ambiente “fixo/controlavel”. 



CONHECIMENTO DOS SISTEMAS 

 Conhecimentos e prática dos sistemas Operativos 

 

 Na sua instalação: 

 Especificação do hardware 

 Modificação do hardware 

 

 Na sua administração: 

 Variação dos componentes/simulação 

 

 Aumento da automatização: 

 Criação de automatismos-Script 



CONHECIMENTO DOS SISTEMAS 

 Clonagem 
 A virtualização permite a clonagem de sistemas operativos, 

conservando a sua instalação e configuração 

 

 Permite ter uma abordagem de ensino : 

  
 Tentativa e erro 

 

 Reversão das configurações 



CONHECIMENTO DOS SISTEMAS  

 Movimentação de máquina virtual 

 A virtualização permite mover uma máquina de um 

equipamento para outro. 

 

 Esta facilidade permite ao aluno: 

 

 Continuação do estudo em casa 

 

 Mover entre salas 

 

 Mover entre máquinas 



CONHECER OS SISTEMAS  

 Criação de uma Rede Virtual 
 A virtualização permite não só a virtualização de um 

equipamento como também de componentes de rede.  

 Assim podemos facilmente fazer formação “on-job” : 

 

 Configuração de rede 

 

 Acrescentar hardware 

 

 Criação de uma rede ativa 

(vários serviços) 



CONHECER OS SISTEMAS 

 Custos 

 O sistema de virtualização permite diminuir os 

custos de uma formação com: 

 

 Maximização do hardware 

 

 Minimização de licenças 

 

 Custo da virtualização 

 

 Simulação do real 



CONHECER OS SISTEMAS 

 Simulação 
 Com a virtualização utilizamos os sistemas operativos com 

todas as suas funcionalidades 

 Esta abordagem permite que o aluno : 

 Utilize as ferramentas reais; 

 

 Configurações reais; 

 

 Imagens reais / Janelas reais. 

 



AMBIENTE FIXO 

 O Aluno tem sempre um ambiente pré-

configurado, seja por mudança de hardware, seja 

pelo uso de computador partilhado. 

 

  



AMBIENTE FIXO  

 Preparação das salas: 

 

 Preparação da aula e ambiente; 

 

 Criação de ambiente de trabalho. 

 



AMBIENTE FIXO 

 O mesmo ambiente estável durante toda a formação, 

independente da mudança de cenário/sala/ 

equipamento 

Exemplo: 

 
 Máquina windows + POS 

 

 Máquina windows + ambiente programação 
   



AMBIENTE FIXO 

  Criar o ambiente do aluno/cliente com 

características próprias (problemas), permitindo 

testar as suas configurações e programação 



AMBIENTE FIXO / CONTROLADO 

  Criação de um ambiente controlado para testes, ou 

desenvolvimento de funções controladas. 

  Com a virtualização permite ter um ambiente que 

pretendemos e adaptado ao aluno.  



EXEMPLO PRATICO 

 

 Demonstração pratica 


